
 
 

Aviso 
   

Concurso para atribuição de Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia, para o E-Learning 
Lab da Universidade de Lisboa 

Ref.ª 06/BGCT/2018 
 
 
 

Encontra-se aberto concurso na Universidade de Lisboa para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Gestão de Ciência e 
Tecnologia (BGCT), financiada pela Reitoria da Universidade de Lisboa, nas seguintes condições: 
 
Área científica 
Tecnologias Educativas, Multimédia, E-learning 
 
Requisitos de admissão 
- Habilitações Académicas: Mestrado nas áreas científicas indicadas  
- Experiência mínima a 2 anos em funções de suporte técnico a docentes e quadros técnicos de instituições de 
ensino superior portuguesas; 
- Experiência mínima de 2 anos na área de ensino/formação mediada por tecnologias de informação e 
comunicação e ambientes online (síncronos e assíncronos) no contexto do ensino superior português; 
 

 
Fatores preferenciais 
Será dada preferência a candidatos que possuam: 
a.  Formação pós-graduada na área de especialidade de e-learning ou educação a distância 
b. Experiência mínima de 1 ano na utilização de LMS (Learning Management Systems) e plataformas similares no 
contexto do ensino superior; 
c.  Experiência mínima de 1 ano no desenvolvimento de ações de qualificação para docentes do ensino superior no 
domínio de competências em e-learning e na utilização pedagógicas das tecnologias de informação e comunicação. 
c. Experiência mínima de 1 ano como e-tutor em cursos conferentes ou não conferentes de grau oferecidos por 
instituições do ensino superior português; 
e. Conhecimento comprovado no domínio da concepção, acompanhamento e monitorização de Massive Online 
Open Courses (MOOC) oferecidos por instituições do ensino superior; 
f. Apoio e acompanhamento de projetos de investigação e desenvolvimento na área da integração educativa de 
tecnologias digitais 
g. Fluência na utilização de e-learning authoring software. 
 
 
Plano de trabalhos  
A bolsa pretende oferecer formação científica no design e conceção de digital learning objects e no domínio de 
competências em e-learning e na utilização pedagógica das tecnologias de informação e comunicação. No final do 
período de formação, o candidato deverá ter conseguido desenvolver competências nomeadamente no âmbito de: 
- Suporte à planificação, design e reconversão de cursos e unidades curriculares para formato totalmente online e 
b-learning); 
- Planificação e estruturação de cursos para e-learning (desenvolvimento de templates, atividades de 
acompanhamento e de avaliação); 
- Gerir projetos em integração educativa de tecnologias e formação a distância. 
  
Legislação e regulamentação aplicável 



 
 
Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei nº 40/2004, de 18 de agosto, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei nº 233/2012, de 29 de 
outubro, pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 89/2013 de 9 de julho.  
Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade de Lisboa, publicado no Diário da República n.º 120, II.ª 
série, de 23 de junho de 2015. 
 
 
Local de trabalho e orientação científica 
Sem prejuízo de deslocações que venham a ser necessárias no âmbito das tarefas a desempenhar junto das 
diferentes escolas da Universidade de Lisboa, o trabalho será desenvolvido nos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa, sob a orientação científica dos Doutores João Filipe Matos e Neuza Pedro. 
 
 
Duração da bolsa 
A bolsa terá a duração de 12 meses, renovável por iguais períodos, até à data limite definida por lei.  
 
Valor do subsídio de manutenção mensal 
O montante da bolsa será de acordo com a tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pelo Regulamento 
de Bolsas de Investigação da Universidade de Lisboa, publicado no Diário da República n.º 120, II.ª série, de 23 de 
junho de 2015. 
O(a) bolseiro(a) usufruirá de um seguro de acidentes pessoais e caso não se encontre abrangido por qualquer 
regime de proteção social, pode assegurar o exercício do direito à segurança social mediante adesão ao regime do 
seguro social voluntário, nos termos previstos do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 
Segurança Social. 
O valor da bolsa será de € 1300,00 (mil e trezentos euros), pago mensalmente por transferência bancária. 

 
Métodos de seleção e respetiva valoração 
Os candidatos que não cumpram os requisitos mínimos relativos à habilitação literária exigida ou que não enviem 
a documentação obrigatória serão excluídos. Para todos os outros, o método de seleção a utilizar será a avaliação 
do Curriculum Vitae e documentação complementar que os candidatos queiram enviar (100%; 0 a 20 valores). Se 
o Júri entender haver necessidade de aprofundamento da informação fornecida pelos candidatos ou para efeito de 
desempate, poderá entrevistar os candidatos. Neste caso, a avaliação curricular pesará 70% (0 a 20 valores) e a 
entrevista 30% (0 a 20 valores). O júri poderá não atribuir a bolsa caso não seja encontrado candidato com o perfil 
considerado adequado.  
A avaliação curricular será realizada com base nos seguintes critérios de avaliação:  
- Formação académica na área (15%), 
- Análise curricular (50%), 
- Experiência nos domínios de atividade em causa (35%).  
 
 
Composição do Júri 
Presidente: Doutor Carlos Ribeiro (Vice-Reitor da Universidade de Lisboa)  
1.º Vogal Efetivo: Doutor João Filipe Matos (Instituto de Educação da Universidade de Lisboa) 
2.º Vogal Efetivo: Doutora Neuza Pedro (Instituto de Educação da Universidade de Lisboa)                                                                                                                                                      
1º Vogal Suplente: Doutor Eduardo Manuel Baptista Ribeiro Pereira  (Vice-Reitor da Universidade de Lisboa)                                                                                                             
2.º Vogal Suplente: Doutora Ana Isabel Gonçalves Pedro (Instituto de Educação da Universidade de Lisboa)     
 
 
Forma de publicitação/notificação dos resultados 



 
 
Os resultados finais da avaliação serão publicitados no portal da Universidade de Lisboa, sendo o candidato(a) 
aprovado(a) notificado através de correio eletrónico (e-mail). Os resultados do concurso serão comunicados aos 
restantes candidatos através de correio eletrónico. 
 
Prazo de candidatura 
O concurso encontra-se aberto no período de 22 de junho a 06 de julho de 2018. 
 
Formalização da candidatura 
As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos:  

- Curriculum vitae detalhado, datado e assinado; 
- Carta de motivação; 
- Cópia do(s) certificado(s) de habilitações académicas com a média final e classificação obtidas. 

 

A omissão de qualquer dos elementos será motivo para exclusão do concurso. 
 
A documentação deverá ser enviada (por correio eletrónico – para o endereço de e-mail: 
candidaturas.rh@reitoria.ulisboa.pt – ou registado) ou entregue presencialmente, por ofício, com indicação da 
referência da bolsa a que se pretende candidatar, a/c do Dr. Ricardo Geraldes, Departamento de Recursos 
Humanos, Edifício da Reitoria, Alameda da Universidade – Cidade Universitária, 1649-004 Lisboa.  
 
 
Lisboa, 21 de junho de 2018 
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